
CLARINEX®

(desloratadine)
TABLETTEN, SIROOP, REDITABS®TABLETTEN

OMSCHRIJVING: CLARINEX(desloratadine)Tablettenzijn lichtblauwe, ronde, 

filmomhulde tabletten die 5 mg desloratadine, een antihistaminicum, oraal moeten 

worden toegediend. Het bevat ook de volgende hulpstoffen: dibasisch 

calciumfosfaatdihydraat USP, microkristallijne cellulose NF, maïszetmeel NF, talk USP, 

carnaubawas NF, witte was NF, coatingmateriaal bestaande uit lactosemonohydraat, 

hypromellose, titaniumdioxide, polyethyleenglycol en FD&C Blue #2 Aluminiummeer.

CLARINEX Siroopis een heldere oranjekleurige vloeistof die 0,5 mg/1 ml 

desloratadine bevat. De siroop bevat de volgende inactieve ingrediënten: 

propyleenglycol USP, sorbitoloplossing USP, citroenzuur (watervrij) USP, 

natriumcitraatdihydraat USP, natriumbenzoaat NF, dinatriumedetaat USP, gezuiverd 

water USP. Het bevat ook kristalsuiker, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen voor 

kauwgom en FDC Yellow #6-kleurstof.

DeCLARINEX RediTabs®merk desloratadine oraal uiteenvallende tabletten zijn 

lichtrode, platte, ronde, gespikkelde tabletten met eenn“A” ingeslagen aan één kant 

voor de 5 mg tabletten en een “K” ingeslagen aan één kant voor de 2,5 mg tabletten. 

Elke RediTabs-tablet bevat 5 mg of 2,5 mg desloratadine. Het bevat ook de volgende 

inactieve ingrediënten: mannitol USP, microkristallijne cellulose NF, gepregelatiniseerd 

zetmeel, NF, natriumzetmeelglycolaat, USP, magnesiumstearaat NF, gebutyleerd 

methacrylaatcopolymeer, crospovidon, NF, aspartaam   NF, citroenzuur USP, 

natriumbicarbonaat USP, colloïdaal siliciumdioxide, NF, ijzeroxide rood NF en tutti frutti 

aroma.

Desloratadine is een wit tot gebroken wit poeder dat enigszins oplosbaar is in water, 

maar zeer goed oplosbaar is in ethanol en propyleenglycol. Het heeft een empirische formule:

TITLE - DESLORATADINE + MONTELUKAST / CLARINEX AERIUS
 SINGULAIR MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Accessdata
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C19H19ClN2en een molecuulgewicht van 310,8. De chemische naam is 8-chloor-6,11-

dihydro-11-(4-piperdinylideen)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine en heeft de 

volgende structuur:

H
N

N

kl

KLINISCHE FARMACOLOGIE: Werkingsmechanisme:Desloratadine is een langwerkende 

tricyclische histamine-antagonist met selectieve H1-receptor histamine antagonist activiteit. 

Gegevens over receptorbinding geven aan dat desloratadine bij een concentratie van 2 – 3 ng/

ml (7 nanomolair) een significante interactie vertoont met het humane histamine H1-receptor. 

Desloratadine remde de afgifte van histamine uit menselijke mestcellenin vitro.

Resultaten van een radioactief gelabeld weefseldistributieonderzoek bij ratten en een radioligand 

H1- receptorbindingsonderzoek bij cavia's toonde aan dat desloratadine niet gemakkelijk de bloed-

hersenbarrière passeert.

Farmacokinetiek: Absorptie:Na orale toediening van desloratadine 5 mg eenmaal 

daags gedurende 10 dagen aan normale gezonde vrijwilligers, is de gemiddelde tijd tot 

maximale plasmaconcentraties (Tmax.max) trad op ongeveer 3 uur na de dosis en de 

gemiddelde steady-state piekplasmaconcentraties (Cmax) en het gebied onder de

concentratie-tijdcurve (AUC) van 4 ng/ml en 56,9 ng⋅hr/mL werden respectievelijk 

waargenomen. Noch voedsel noch grapefruitsap had een effect op de biologische 

beschikbaarheid (Cmaxen AUC) van desloratadine.
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Het farmacokinetische profiel van CLARINEX-siroop werd geëvalueerd in een drievoudig 

cross-overonderzoek bij 30 volwassen vrijwilligers. Een enkele dosis van 10 ml CLARINEX-siroop 

met 5 mg desloratadine was bio-equivalent aan een enkele dosis van 5 mg CLARINEX-tablet. 

Voedsel had geen effect op de biologische beschikbaarheid (AUC en Cmax) CLARINEX-siroop.

Het farmacokinetische profiel van CLARINEX RediTabs-tabletten werd geëvalueerd in 

een drievoudig cross-overonderzoek bij 24 volwassen vrijwilligers. Een enkele CLARINEX 

RediTabs-tablet met 5 mg desloratadine was bio-equivalent aan een enkele CLARINEX Reditabs-

tablet van 5 mg (oorspronkelijke formulering) voor zowel desloratadine als 3-

hydroxydesloratadine. Water had geen effect op de biologische beschikbaarheid (AUC en Cmax) 

CLARINEX RediTabs-tabletten

Verdeling:Desloratadine en 3-hydroxydesloratadine zijn respectievelijk ongeveer 82% tot 

87% en 85% tot 89% gebonden aan plasma-eiwitten.De eiwitbinding van desloratadine en 

3-hydroxydesloratadine was onveranderd bij proefpersonen met een verminderde 

nierfunctie.

Metabolisme:Desloratadine (een belangrijke metaboliet van loratadine) wordt uitgebreid 

gemetaboliseerd tot 3-hydroxydesloratadine, een actieve metaboliet, die vervolgens wordt 

geglucuronideerd. De enzymen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van 3-

hydroxydesloratadine zijn niet geïdentificeerd. Gegevens uit klinische onderzoeken geven aan dat 

een subgroep van de algemene bevolking een verminderd vermogen heeft om 3-

hydroxydesloratadine te vormen en slechte metaboliseerders van desloratadine zijn. In 

farmacokinetische onderzoeken (n= 3748) was ongeveer 6% van de proefpersonenarm 

metaboliseerders van desloratadine (gedefinieerd als een proefpersoon met een AUC-verhouding 

van 3-hydroxydesloratadine tot desloratadine van minder dan 0,1, of een proefpersoon met een 

halfwaardetijd van desloratadine van meer dan 50 uur). Deze farmacokinetische onderzoeken 

omvatten proefpersonen in de leeftijd van 2 tot 70 jaar, waaronder 977 proefpersonen van 2-5 jaar, 

1575 proefpersonen van 6-11 jaar en 1196 proefpersonen in de leeftijd van 12-70 jaar. Er was geen
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verschil in de prevalentie van slechte metaboliseerders tussen leeftijdsgroepen. De frequentie van 

trage metaboliseerders was hoger bij negroïde personen (17%, n=988) in vergelijking met blanken 

(2%, n=1462) en Iberiërs (2%, n=1063). De mediane blootstelling (AUC) aan desloratadine bij de trage 

metaboliseerders was ongeveer 6 keer groter dan bij de proefpersonen die geen trage 

metaboliseerders zijn. Personen die desloratadine slecht metaboliseren, kunnen niet prospectief 

worden geïdentificeerd en zullen worden blootgesteld aan hogere niveaus van desloratadine na 

toediening van de aanbevolen dosis desloratadine. In klinische veiligheidsstudies met meerdere 

doses, waarbij de status van metaboliseerder werd vastgesteld, werden in totaal 94 trage 

metaboliseerders en 123 normale metaboliseerders geïncludeerd en gedurende 15-35 dagen 

behandeld met CLARINEX-siroop. In deze onderzoeken er werden geen algemene verschillen in 

veiligheid waargenomen tussen trage metaboliseerders en normale metaboliseerders. Hoewel niet 

waargenomen in deze onderzoeken, kan een verhoogd risico op blootstellingsgerelateerde 

bijwerkingen bij patiënten die trage metaboliseerders zijn niet worden uitgesloten.

Eliminatie:De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd van desloratadine was 27 uur. Cmax

en AUC-waarden namen dosisproportioneel toe na enkelvoudige orale doses tussen 5 

en 20 mg. De mate van accumulatie na 14 dagen dosering was consistent met de 

halfwaardetijd en doseringsfrequentie. Een menselijke massabalansstudie 

documenteerde een herstel van ongeveer 87% van de14Dosering C-desloratadine, gelijk 

verdeeld in urine en feces als stofwisselingsproducten. Analyse van plasma 3-

hydroxydesloratadine toonde vergelijkbare Tmaxen halfwaardetijden vergeleken met 

desloratadine.

Speciale populaties: Geriatrische:Bij oudere vakken (≥ 65 jaar oud; n=17) na toediening 

van meerdere doses CLARINEX-tabletten is de gemiddelde Cmaxen AUC-waarden

voor desloratadine waren 20% hoger dan bij jongere proefpersonen (< 65 jaar oud). De orale 

totale lichaamsklaring (CL/F) na normalisatie voor lichaamsgewicht was vergelijkbaar tussen de 

twee leeftijdsgroepen. De gemiddelde plasma-eliminatiehalfwaardetijd van desloratadine

was 33,7 uur bij proefpersonen≥ 65 jaar oud. De farmacokinetiek voor 3-
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hydroxydesloratadine verscheen onveranderd bij oudere versus jongere proefpersonen. Het is 

onwaarschijnlijk dat deze leeftijdgerelateerde verschillen klinisch relevant zijn en bij oudere 

proefpersonen wordt geen dosisaanpassing aanbevolen.

Pediatrische onderwerpen:Bij proefpersonen van 6 tot 11 jaar resulteerde een enkelvoudige dosis 

van 5 ml CLARINEX-siroop met 2,5 mg desloratadine in plasmaconcentraties van desloratadine die 

vergelijkbaar waren met de plasmaconcentraties die werden bereikt bij volwassenen die een enkele 5 

mg CLARINEX-tablet kregen toegediend. Bij proefpersonen van 2 tot 5 jaar resulteerde een 

enkelvoudige dosis van 2,5 ml CLARINEX-siroop met 1,25 mg desloratadine in plasmaconcentraties 

van desloratadine die vergelijkbaar waren met de plasmaconcentraties die werden bereikt bij 

volwassenen die een enkele 5 mg CLARINEX-tablet kregen toegediend. De Cmax en AUCt van de 

metaboliet (3-OH desloratadine) waren echter 1,27 en 1,61 keer hoger voor de 5 mg-dosis siroop die 

aan volwassenen werd toegediend in vergelijking met de Cmax en AUCt die werden verkregen bij 

kinderen van 2-11 jaar die 1,25-2,5 kregen. mg Clarinex-siroop.

Een enkele dosis van 2,5 ml of 1,25 ml CLARINEX-siroop met respectievelijk 1,25 mg of 

0,625 mg desloratadine werd toegediend aan proefpersonen van 6 tot 11 maanden en 

12 tot 23 maanden oud. De resultaten van een farmacokinetische populatieanalyse 

gaven aan dat een dosis van 1 mg voor proefpersonen van 6 tot 11 maanden en 1,25 

mg voor proefpersonen van 12 tot 23 maanden nodig is om desloratadine-

plasmaconcentraties te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die bereikt bij volwassenen 

die een enkelvoudige 5 mg dosis CLARINEX Siroop.

De CLARINEX RediTabs Tablet 2,5 mg tablet is niet onderzocht bij pediatrische patiënten. 

Bio-equivalentie van de CLARINEX RediTabs-tablet en de originele CLARINEX RediTabs-

tabletten is vastgesteld bij volwassenen. In combinatie met de beschreven 

dosisbepalingsonderzoeken in de kindergeneeskunde, ondersteunen de farmacokinetische 

gegevens voor CLARINEX RediTabs-tabletten het gebruik van de dosissterkte van 2,5 mg bij 

pediatrische patiënten van 6-11 jaar.
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Nierfunctiestoornis:De farmacokinetiek van desloratadine na een enkelvoudige dosis van 

7,5 mg werd gekarakteriseerd bij patiënten met milde (n=7; creatinineklaring 51-69 ml/min/

1,73 m22), matig (n=6; creatinineklaring 34-43 ml/min/1,73 m2) en ernstig (n=6; 

creatinineklaring 5-29 ml/min/1,73 m2) nierfunctiestoornis of hemodialyseafhankelijke (n=6) 

patiënten. Bij patiënten met lichte en matige nierinsufficiëntie, mediane Cmaxen AUC-

waarden stegen met respectievelijk ongeveer 1,2- en 1,9-voudig in vergelijking met 

proefpersonen met een normale nierfunctie. Bij patiënten met een ernstige 

nierfunctiestoornis of die afhankelijk waren van hemodialyse, Cmaxen AUC-waarden namen 

respectievelijk ongeveer 1,7- en 2,5-voudig toe. Er werden minimale veranderingen in de 3-

hydroxydesloratadineconcentraties waargenomen. Desloratadine en 3-

hydroxydesloratadine werden slecht verwijderd door hemodialyse. De plasma-eiwitbinding 

van desloratadine en 3-hydroxydesloratadine was onveranderd door nierinsufficiëntie. 

Aanpassing van de dosering voor patiënten met nierinsufficiëntie wordt aanbevolen (zie:

DOSERING EN ADMINISTRATIEsectie).

Leverfunctiestoornis:De farmacokinetiek van desloratadine werd gekarakteriseerd na een 

enkelvoudige orale dosis bij patiënten met lichte (n=4), matige (n=4) en ernstige (n=4) 

leverinsufficiëntie zoals gedefinieerd door de Child-Pugh-classificatie van leverfunctie en 8 

proefpersonen met normale leverfunctie. Patiënten met leverinsufficiëntie hadden, 

ongeacht de ernst, een ongeveer 2,4-voudige toename van de AUC in vergelijking met 

normale proefpersonen. De schijnbare orale klaring van desloratadine bij patiënten met 

lichte, matige en ernstige leverinsufficiëntie was respectievelijk 37%, 36% en 28% van die bij 

normale proefpersonen. Bij patiënten met leverinsufficiëntie werd een verhoging van de 

gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd van desloratadine waargenomen. Voor 3-

hydroxydesloratadine is de gemiddelde Cmaxen AUC-waarden voor patiënten met een 

leverfunctiestoornis waren niet statistisch significant verschillend van die van 

proefpersonen met een normale leverfunctie. Aanpassing van de dosering voor patiënten 

met een leverfunctiestoornis wordt aanbevolen (zie:DOSERING EN ADMINISTRATIEsectie).
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Geslacht:Vrouwelijke proefpersonen die 14 dagen met CLARINEX-tabletten werden behandeld, 

hadden een 10% en 3% hogere C van desloratadinemaxen AUC-waarden, respectievelijk, vergeleken 

met mannelijke proefpersonen. De 3-hydroxydesloratadine Cmaxen AUC-waarden waren ook 

verhoogd met respectievelijk 45% en 48% bij vrouwen in vergelijking met mannen. Het is echter niet 

waarschijnlijk dat deze schijnbare verschillen klinisch relevant zijn en daarom wordt geen 

dosisaanpassing aanbevolen.

Ras:Na 14 dagen behandeling met CLARINEX-tabletten is de Cmaxen AUC-waarden voor 

desloratadine waren respectievelijk 18% en 32% hoger bij negroïde personen dan bij 

blanken. Voor 3-hydroxydesloratadine was er een overeenkomstige verlaging van 10% 

in Cmaxen AUC-waarden bij zwarten in vergelijking met blanken. Deze verschillen zijn 

waarschijnlijk niet klinisch relevant en daarom wordt geen dosisaanpassing 

aanbevolen.

Geneesmiddelinteracties:In twee gecontroleerde cross-over klinische farmacologische 

onderzoeken bij gezonde mannelijke (n=12 in elke studie) en vrouwelijke (n=12 in elke 

studie) vrijwilligers, werd desloratadine 7,5 mg (1,5 maal de dagelijkse dosis) eenmaal 

daags gelijktijdig toegediend met erytromycine 500 mg om de 8 uur of ketoconazol 200 mg 

elke 12 uur gedurende 10 dagen. In 3 afzonderlijke gecontroleerde klinische 

farmacologische onderzoeken met parallelle groepen werd desloratadine in een klinische 

dosis van 5 mg gelijktijdig toegediend met azitromycine 500 mg gevolgd door 250 mg 

eenmaal daags gedurende 4 dagen (n=18) of met fluoxetine 20 mg eenmaal daags 

gedurende 7 dagen na een voorbehandelingsperiode van 23 dagen met fluoxetine (n=18) 

of met cimetidine 600 mg elke 12 uur gedurende 14 dagen (n=18) onder steady-state-

omstandigheden aan normale gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers.tafel 1), 

waren er geen klinisch relevante veranderingen in het veiligheidsprofiel van desloratadine, 

zoals beoordeeld aan de hand van elektrocardiografische parameters (inclusief het 

gecorrigeerde QT-interval), klinische laboratoriumtests, vitale functies en bijwerkingen.
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tafel 1

Veranderingen in de farmacokinetiek van desloratadine en 3-hydroxydesloratadine bij gezonde
Mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers

Desloratadine
AUC

0-24 uur
+ 14%

3-Hydroxydesloratadine
AUC

0-24 uur
+ 40%

Cmax Cmax

Erytromycine
(500 mg Q8h)
Ketoconazol
(200 mg Q12h)
Azithromycine
(500 mg dag 1, 250 mg eenmaal 

daags x 4 dagen)

Fluoxetine
(20 mg eenmaal daags)

cimetidine
(600 mg elke 12 uur)

+ 24%

+ 45%

+ 15%

+ 43%

+ 43%

+ 15%

+ 39%

+ 5%

+ 72%

+ 4%

+ 15%

+ 12%

+ 0% + 17% + 13%

+ 19% - 11% - 3%

Farmacodynamiek: Wheal en Flare:Onderzoek naar histamine-huidaandoeningen bij mensen na 

enkelvoudige en herhaalde doses desloratadine van 5 mg heeft aangetoond dat het geneesmiddel 

een antihistaminisch effect vertoont na 1 uur; deze activiteit kan tot 24 uur aanhouden. Er was geen 

bewijs van histamine-geïnduceerde tachyfylaxie van de huid in de desloratadine 5 mg-groep 

gedurende de behandelingsperiode van 28 dagen. De klinische relevantie van het testen van de huid 

op de huid met histamine is niet bekend.

Effecten op QTc:Toediening van een enkelvoudige dosis desloratadine veranderde het 

gecorrigeerde QT-interval (QTc) bij ratten (tot 12 mg/kg, oraal) of cavia's (25 mg/kg, 

intraveneus). Herhaalde orale toediening van doses tot 24 mg/kg gedurende maximaal 

3 maanden bij apen veranderde de QT nietcbij een geschatte blootstelling aan 

desloratadine (AUC) die ongeveer 955 keer de gemiddelde AUC was bij mensen op het
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aanbevolen dagelijkse orale dosis. ZienOVERDOSERINGsectie voor informatie over 

menselijke QTcbeleven.

Klinische proeven:

Seizoensgebonden allergische rhinitis:De klinische werkzaamheid en veiligheid van CLARINEX-

tabletten werden geëvalueerd bij meer dan 2.300 patiënten van 12 tot 75 jaar met seizoensgebonden 

allergische rhinitis. In totaal ontvingen 1838 patiënten 2,5 – 20 mg/dag CLARINEX in 4 dubbelblinde, 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken met een duur van 2 tot 4 weken, 

uitgevoerd in de Verenigde Staten. De resultaten van deze onderzoeken hebben de werkzaamheid 

en veiligheid van CLARINEX 5 mg aangetoond bij de behandeling van volwassen en adolescente 

patiënten met seizoensgebonden allergische rhinitis. In een dosisbereikonderzoek werd CLARINEX 

2,5-20 mg/dag bestudeerd. Doses van 5, 7,5, 10 en 20 mg/dag waren superieur aan placebo; en er 

werd geen bijkomend voordeel gezien bij doses hoger dan 5,0 mg. In hetzelfde onderzoek werd een 

toename van de incidentie van slaperigheid waargenomen bij doses van 10 mg/dag en 20 mg/dag 

(respectievelijk 5,2% en 7,6%), vergeleken met placebo (2,3%).

In 2 onderzoeken van vier weken onder 924 patiënten (in de leeftijd van 15 tot 75 jaar) met 

seizoensgebonden allergische rhinitis en gelijktijdig astma, verbeterde CLARINEX 5 mg eenmaal 

daags de symptomen van rhinitis, zonder afname van de longfunctie. Dit ondersteunt de veiligheid 

van het toedienen van CLARINEX-tabletten aan volwassen patiënten met seizoensgebonden 

allergische rhinitis met lichte tot matige astma.

CLARINEX-tabletten van 5 mg eenmaal daags verlaagden significant de totale 

symptoomscores (de som van de individuele scores van nasale en niet-nasale symptomen) bij 

patiënten met seizoensgebonden allergische rhinitis. Zientafel 2.

tafel 2
TOTALE SYMPTOOMSCORE (TSS)

Veranderingen in een klinische behandeling van 2 weken

Proef bij patiënten met seizoensgebonden allergische rhinitis

Behandelingsgroep
(n)

Gemiddelde basislijn*

(sem)
Verander van

Basislijn**
Placebo

Vergelijking
(P-waarde)(sem)
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CLARINEX
5,0 mg (171)

14,2 (0,3) - 4,3 (0,3) P<0.01

Placebo (173) 13,7 (0,3) - 2,5 (0,3)
* Bij baseline een totale nasale symptoomscore (som van 4 individuele symptomen) van minimaal 6 en een totale niet-nasale symptoomscore (som van 4 

individuele symptomen) van minimaal 5 (elk symptoom scoorde 0 tot 3 waarbij 0=nee symptoom en 3=ernstige symptomen) was vereist om in aanmerking te 

komen voor het onderzoek. TSS varieert van 0=geen symptomen tot 24=maximale symptomen.

* * Gemiddelde afname van TSS over de behandelperiode van 2 weken.

Er waren geen significante verschillen in de werkzaamheid van CLARINEX-tabletten 5 mg 

tussen subgroepen van patiënten, gedefinieerd naar geslacht, leeftijd of ras.

Meerjarige allergische rhinitis:De klinische werkzaamheid en veiligheid van CLARINEX-tabletten 5 mg 

werden geëvalueerd bij meer dan 1.300 patiënten van 12 tot 80 jaar met niet-seizoensgebonden 

allergische rhinitis. In totaal kregen 685 patiënten 5 mg/dag CLARINEX in 2 dubbelblinde, 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken met een duur van 4 weken, uitgevoerd in 

de Verenigde Staten en internationaal. In een van deze onderzoeken bleek CLARINEX-tabletten 5 mg 

eenmaal daags de symptomen van niet-seizoensgebonden allergische rhinitis significant te verminderen (

tafel 3).

tafel 3
TOTALE SYMPTOOMSCORE (TSS)

Veranderingen in een klinisch onderzoek van 4 weken

Proef bij patiënten met niet-seizoensgebonden allergische rhinitis

Behandelingsgroep
(n)

Gemiddelde basislijn*

(sem)
Verander van

Basislijn**
Placebo

Vergelijking
(P-waarde)(sem)

CLARINEX
5,0mg (337)

12,37 (0,18) - 4,06 (0,21) P=0.01

Placebo (337) 12.30 (0.18) - 3,27 (0,21)
* Bij baseline was een gemiddelde van de totale symptoomscore (som van 5 individuele nasale symptomen en 3 niet-nasale symptomen, elk symptoom 

scoorde 0 tot 3 waarbij 0 = geen symptoom en 3 = ernstige symptomen) van ten minste 10 vereist om in aanmerking te komen voor het onderzoek. TSS 

varieert van 0=geen symptomen tot 24=maximale symptomen.

* * Gemiddelde afname van TSS over de behandelperiode van 4 weken.

Chronische idiopathische urticaria:
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De werkzaamheid en veiligheid van CLARINEX-tabletten 5 mg eenmaal daags werden onderzocht bij 

416 patiënten met chronische idiopathische urticaria van 12 tot 84 jaar oud, van wie er 211 CLARINEX 

kregen. In twee dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische onderzoeken met 

een duur van zes weken, op de vooraf gespecificeerde evaluatie van het primaire tijdstip van één 

week, verminderde CLARINEX-tabletten de ernst van pruritus significant in vergelijking met placebo (

Tabel 4). Secundaire eindpunten werden ook geëvalueerd en tijdens de eerste week van de 

behandeling verminderde CLARINEX-tabletten 5 mg de secundaire eindpunten, "Aantal netelroos" en 

"Grootte van de grootste netelroos" in vergelijking met placebo.

Tabel 4

JEUK SYMPTOOM SCORE
Veranderingen in de eerste week van een klinische studie 

bij patiënten met chronische idiopathische urticaria

Behandelingsgroep
(n)

Gemiddelde basislijn

(sem)
Verander van

Basislijn*
Placebo

Vergelijking
(P-waarde)(sem)

CLARINEX
5,0 mg (115)

2,19 (0,04) - 1,05 (0,07) P<0.01

Placebo (110) 2,21 (0,04) - 0,52 (0,07)
Pruritus scoorde 0 tot 3 waarbij 0 = geen symptoom tot 3 = maximaal symptoom

* Gemiddelde vermindering van jeuk gedurende de eerste week van de behandeling.

De klinische veiligheid van CLARINEX-siroop werd gedocumenteerd in drie, 15-daagse, 

dubbelblinde, placebogecontroleerde veiligheidsonderzoeken bij pediatrische proefpersonen 

met een gedocumenteerde voorgeschiedenis van allergische rhinitis, chronische idiopathische 

urticaria of proefpersonen die in aanmerking kwamen voor antihistaminica. In de eerste studie 

werd 2,5 mg CLARINEX-siroop toegediend aan 60 pediatrische proefpersonen van 6 tot 11 jaar. 

De tweede studie evalueerde 1,25 mg CLARINEX-siroop toegediend aan 55 pediatrische 

proefpersonen van 2 tot 5 jaar. In het derde onderzoek werd 1,25 mg CLARINEX-siroop 

toegediend aan 65 pediatrische proefpersonen van 12 tot 23 maanden en 1,0 mg
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CLARINEX-siroop werd toegediend aan 66 pediatrische proefpersonen van 6 tot 11 maanden oud. De 

resultaten van deze onderzoeken hebben de veiligheid van CLARINEX-siroop aangetoond bij 

pediatrische proefpersonen van 6 maanden tot 11 jaar.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK:

Seizoensgebonden allergische rhinitis:CLARINEX is geïndiceerd voor de verlichting van de nasale en niet-

nasale symptomen van seizoensgebonden allergische rhinitis bij patiënten van 2 jaar en ouder.

Meerjarige allergische rhinitis:CLARINEX is geïndiceerd voor de verlichting van de nasale en niet-nasale 

symptomen van niet-seizoensgebonden allergische rhinitis bij patiënten van 6 maanden en ouder.

Chronische idiopathische urticaria:CLARINEX is geïndiceerd voor de symptomatische verlichting van 

pruritus, vermindering van het aantal netelroos en de grootte van netelroos bij patiënten met chronische 

idiopathische urticaria van 6 maanden en ouder.

CONTRA-INDICATIES:CLARINEX-tabletten 5 mg zijn gecontra-indiceerd bij patiënten die 

overgevoelig zijn voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen ervan, of voor 

loratadine.

VOORZORGSMAATREGELEN: Carcinogenese, Mutagenese, Aantasting van de 

vruchtbaarheid:Het carcinogene potentieel van desloratadine werd beoordeeld met behulp 

van een loratadine-onderzoek bij ratten en een desloratadine-onderzoek bij muizen. In een 2 

jaar durend onderzoek bij ratten werd loratadine via de voeding toegediend in doses tot 25 mg/

kg/dag (geschatte blootstelling aan desloratadine en desloratadinemetaboliet was ongeveer 30 

keer de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). Een significant hogere 

incidentie van hepatocellulaire tumoren (gecombineerde adenomen en carcinomen) werd 

waargenomen bij mannen die 10 mg/kg/dag loratadine kregen en bij mannen en vrouwen die 

25 mg/kg/dag loratadine kregen. De geschatte blootstellingen aan desloratadine en 

desloratadinemetabolieten bij ratten die 10 mg/kg loratadine kregen, waren ongeveer 7 keer de 

AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis. De klinische betekenis van deze 

bevindingen bij langdurig gebruik van desloratadine is niet bekend.
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In een 2 jaar durend voedingsonderzoek bij muizen, mannetjes en vrouwtjes die 

respectievelijk tot 16 mg/kg/dag en 32 mg/kg/dag werden toegediend, liet desloratadine geen 

significante toename van de incidentie van tumoren zien. De geschatte blootstelling aan 

desloratadine en metabolieten bij muizen bij deze doses was respectievelijk 12 en 27 keer de 

AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis.

In genotoxiciteitsonderzoeken met desloratadine was er geen bewijs van 

genotoxisch potentieel in een reverse-mutatietest (Salmonella/E. colibacteriële 

mutageniteitstest van zoogdiermicrosoom) of in twee testen voor chromosomale 

afwijkingen (test op clastogeniteit van lymfocyten in het menselijke perifere bloed en 

micronucleustest op beenmerg bij muizen).

Er was geen effect op de vrouwelijke vruchtbaarheid bij ratten bij doses desloratadine 

tot 24 mg/kg/dag (geschatte blootstellingen aan desloratadine en desloratadinemetabolieten 

waren ongeveer 130 keer de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). Een 

mannelijke specifieke afname van de vruchtbaarheid, aangetoond door verminderde 

vrouwelijke conceptiecijfers, verminderde spermaaantallen en -motiliteit, en histopathologische 

veranderingen in de testikels, trad op bij een orale dosis desloratadine van 12 mg/kg bij ratten 

(geschatte blootstelling aan desloratadine was ongeveer 45 keer de AUC bij mensen bij de 

aanbevolen dagelijkse orale dosis). Desloratadine had geen effect op de vruchtbaarheid bij 

ratten bij een orale dosis van 3 mg/kg/dag (geschatte blootstelling aan desloratadine en 

desloratadinemetaboliet was ongeveer 8 keer de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse 

orale dosis).

Zwangerschap Categorie C: Desloratadine was niet teratogeen bij ratten bij doses tot 48 

mg/kg/dag (geschatte blootstellingen aan desloratadine en desloratadinemetabolieten 

waren ongeveer 210 maal de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis) of 

bij konijnen bij doses tot 60 mg/kg /dag (geschatte blootstelling aan desloratadine was 

ongeveer 230 maal de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). In een 

afzonderlijke studie werd een toename van pre-implantatieverlies en een afgenomen
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aantal implantaties en foetussen werd waargenomen bij vrouwelijke ratten bij 24 

mg/kg (geschatte blootstelling aan desloratadine en desloratadinemetaboliet was 

ongeveer 120 keer de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). Een 

verminderd lichaamsgewicht en een langzame oprichtreflex werden gemeld bij 

pups bij doses van 9 mg/kg/dag of hoger (geschatte blootstelling aan desloratadine 

en desloratadinemetabolieten was ongeveer 50 keer of hoger dan de AUC bij 

mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). Desloratadine had geen effect op 

de ontwikkeling van de jongen bij een orale dosis van 3 mg/kg/dag (geschatte 

blootstelling aan desloratadine en desloratadinemetaboliet was ongeveer 7 keer de 

AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). Er zijn echter geen 

adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen.

Moeders die borstvoeding geven:Desloratadine gaat over in de moedermelk, daarom moet worden 

besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat desloratadine moet worden gestaakt, rekening 

houdend met het belang van het geneesmiddel voor de moeder.

Pediatrisch gebruik:De aanbevolen dosis CLARINEX-siroop bij pediatrische 

patiënten is gebaseerd op een kruisstudie van de plasmaconcentratie van 

CLARINEX bij volwassenen en pediatrische proefpersonen. De veiligheid van 

CLARINEX-siroop is vastgesteld bij 246 pediatrische proefpersonen in de leeftijd van 

6 maanden tot 11 jaar in drie placebogecontroleerde klinische onderzoeken. 

Aangezien het verloop van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden 

allergische rhinitis en chronische idiopathische urticaria en de effecten van 

CLARINEX voldoende vergelijkbaar zijn bij pediatrische en volwassen populaties, is 

extrapolatie van de werkzaamheidsgegevens bij volwassenen naar pediatrische 

patiënten mogelijk. De werkzaamheid van CLARINEX-siroop bij deze 

leeftijdsgroepen wordt ondersteund door bewijs uit adequate en goed 

gecontroleerde onderzoeken met CLARINEX-tabletten bij volwassenen.
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De CLARINEX RediTabs Tablet 2,5 mg tablet is niet onderzocht bij pediatrische patiënten. Bio-

equivalentie van de CLARINEX RediTabs-tablet en de eerder op de markt gebrachte RediTabs-

tablet is vastgesteld bij volwassenen. In combinatie met de beschreven 

dosisbepalingsonderzoeken in de kindergeneeskunde, ondersteunen de farmacokinetische 

gegevens voor CLARINEX RediTabs-tabletten het gebruik van de dosissterkte van 2,5 mg bij 

pediatrische patiënten van 6-11 jaar.

Geriatrisch gebruik: Klinische onderzoeken met desloratadine omvatten niet voldoende 

aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere 

proefpersonen. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen 

aangetoond tussen oudere en jongere patiënten. Over het algemeen moet de dosiskeuze voor 

een oudere patiënt voorzichtig zijn, gezien de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- 

of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling. (zien 

KLINISCHE FARMACOLOGIE - Speciale populaties).

Informatie voor patiënten:Patiënten moeten worden geïnstrueerd om CLARINEX-tabletten te gebruiken zoals 

aangegeven. Aangezien er geen voedseleffecten zijn op de biologische beschikbaarheid, kunnen patiënten 

worden geïnstrueerd dat CLARINEX-tabletten, -siroop of RediTabs zonder maaltijden mogen worden ingenomen. 

Patiënten dienen te worden geadviseerd de dosis of de doseringsfrequentie niet te verhogen, aangezien 

onderzoeken geen verhoogde werkzaamheid bij hogere doses hebben aangetoond en slaperigheid kan 

optreden.

Fenylketonurie: CLARINEX RediTabs-tabletten bevatten fenylalanine 2,9 mg per 5 mg 

CLARINEX RediTabs-tablet of 1,4 mg per 2,5 mg CLARINEX RediTabs-tablet.

ONGEWENSTE REACTIES:

Volwassenen en adolescenten

Allergische rhinitis:In placebogecontroleerde onderzoeken met meerdere doses kregen 2834 

patiënten van 12 jaar of ouder CLARINEX-tabletten in doses van 2,5 mg tot 20 mg per dag, van 

wie 1655 patiënten de aanbevolen dagelijkse dosis van 5 mg kregen. Bij patiënten die dagelijks 

5 mg kregen, was het aantal bijwerkingen vergelijkbaar tussen CLARINEX en
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met placebo behandelde patiënten. Het percentage patiënten dat voortijdig stopte 

vanwege bijwerkingen was 2,4% in de CLARINEX-groep en 2,6% in de placebogroep. Er 

waren geen ernstige bijwerkingen in deze onderzoeken bij patiënten die desloratadine 

kregen. Alle bijwerkingen die werden gemeld door meer dan of gelijk aan 2% van de 

patiënten die de aanbevolen dagelijkse dosis CLARINEX-tabletten kregen (5,0 mg eenmaal 

daags), en die vaker voorkwamen met CLARINEX-tabletten dan met placebo, staan   

vermeld inTabel 5.

Tabel 5
Incidentie van bijwerkingen gemeld door 2% of meer van volwassenen en adolescenten

Patiënten met allergische rhinitis in placebogecontroleerde klinische onderzoeken met meerdere doses

met de tabletformulering van CLARINEX

Clarinex-tabletten
5 mg

(n=1.655)
4,1%
3,0%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%

Placebo
Nadelige ervaring

(n=1.652)

faryngitis
Droge mond

Spierpijn

Vermoeidheid

Slaperigheid
Dysmenorroe

2,0%
1,9%
1,8%
1,2%
1,8%
1,6%

De frequentie en omvang van laboratorium- en elektrocardiografische afwijkingen 

waren vergelijkbaar bij met CLARINEX en met placebo behandelde patiënten.

Er waren geen verschillen in bijwerkingen voor subgroepen van patiënten zoals gedefinieerd 

door geslacht, leeftijd of ras.

Chronische idiopathische urticaria:In placebogecontroleerde onderzoeken met meerdere 

doses naar chronische idiopathische urticaria kregen 211 patiënten van 12 jaar of ouder 

CLARINEX-tabletten en 205 kregen placebo. Bijwerkingen die werden gemeld door meer 

dan of gelijk aan 2% van de patiënten die CLARINEX-tabletten kregen en die vaker 

voorkwamen bij CLARINEX dan bij placebo (percentages voor CLARINEX en placebo,
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respectievelijk): hoofdpijn (14%, 13%), misselijkheid (5%, 2%), vermoeidheid (5%, 1%), 

duizeligheid (4%, 3%), faryngitis (3%, 2%), dyspepsie ( 3%, 1% en spierpijn (3%, 1%).

Kindergeneeskunde

Tweehonderdzesenveertig pediatrische proefpersonen van 6 maanden tot 11 jaar 

kregen gedurende 15 dagen CLARINEX-siroop in drie placebogecontroleerde klinische 

onderzoeken. Pediatrische proefpersonen van 6 tot 11 jaar kregen 2,5 mg eenmaal per dag, 

proefpersonen van 1 tot 5 jaar kregen 1,25 mg eenmaal per dag en proefpersonen van 6 tot 11 

maanden kregen 1,0 mg eenmaal per dag. Bij proefpersonen van 6 tot 11 jaar werd geen 

individuele bijwerking gemeld door 2 procent of meer van de proefpersonen. Bij proefpersonen 

van 2 tot 5 jaar waren de bijwerkingen die werden gemeld voor CLARINEX en placebo bij ten 

minste 2 procent van de proefpersonen die CLARINEX-siroop kregen en met een frequentie die 

hoger was dan bij placebo koorts (5,5%, 5,4%), urineweginfectie (3,6%, 0%) en varicella (3,6%, 

0%). Bij proefpersonen van 12 maanden tot 23 maanden oud, bijwerkingen gemeld voor het 

CLARINEX-product en Placebo bij ten minste 2 procent van de proefpersonen die CLARINEX-

siroop kregen en met een frequentie die hoger was dan bij placebo waren koorts (16,9%, 

12,9%), diarree (15,4% 11,3%), infecties van de bovenste luchtwegen (10,8 %, 9,7%, hoesten 

(10,8%, 6,5%), toegenomen eetlust (3,1%, 1,6%), emotionele labiliteit (3,1%, 0%), epistaxis (3,1%, 

0%), parasitaire infectie, (3,1% , 0%) faryngitis (3,1%, 0%), maculopapulaire uitslag (3,1%, 0%). Bij 

proefpersonen van 6 maanden tot 11 maanden oud waren de bijwerkingen die voor CLARINEX 

en Placebo werden gemeld bij ten minste 2 procent van de proefpersonen die CLARINEX-siroop 

kregen en met een frequentie die hoger was dan bij placebo, infecties van de bovenste 

luchtwegen (21,2%, 12,9%), diarree (19,7). ,% 8,1%), koorts (12,1%, 1,6%), prikkelbaarheid (12,1%, 

11,3%) hoesten (10,6%, 9,7%), slaperigheid (9,1%,

8,1%), bronchitis (6,1%, 0%), middenoorontsteking (6,1%, 1,6%), braken (6,1%, 3,2%), 

anorexia (4,5%, 1,6%), faryngitis (4,5%, 1,6%), slapeloosheid (4,5%, 0%), rinorroe (4,5%, 

3,2%), erytheem (3,0%, 1,6%) en misselijkheid (3,0%, 0%). Er waren geen klinisch 

betekenisvolle veranderingen in enige elektrocardiografische parameter, inclusief de
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QTc-interval. Slechts één van de 246 pediatrische proefpersonen die CLARINEX-siroop kregen in de 

klinische onderzoeken stopte met de behandeling vanwege een bijwerking.

Geobserveerd tijdens klinische praktijk

De volgende spontane bijwerkingen zijn gemeld tijdens het op de markt brengen van 

desloratadine: tachycardie, hartkloppingen, zeldzame gevallen van overgevoeligheidsreacties 

(zoals uitslag, pruritus, urticaria, oedeem, dyspneu en anafylaxie), psychomotorische 

hyperactiviteit, toevallen en verhoogde leverenzymen, waaronder bilirubine en in zeer zeldzame 

gevallen hepatitis.

DRUGSGEBRUIK EN AFHANKELIJKHEID:Er is geen informatie die erop wijst dat misbruik of 

afhankelijkheid optreedt met CLARINEX-tabletten.

OVERDOSERING:Informatie over acute overdosering is beperkt tot ervaring uit klinische 

onderzoeken die zijn uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van het CLARINEX-product. In een 

dosisbereikonderzoek werd bij doses van 10 mg en 20 mg/dag slaperigheid gemeld.

Enkele dagelijkse doses van 45 mg werden gedurende 10 dagen aan normale mannelijke en vrouwelijke 

vrijwilligers gegeven. Alle ECG's die in dit onderzoek werden verkregen, werden handmatig geblindeerd gelezen 

door een cardioloog. Bij met CLARINEX behandelde proefpersonen was er een toename van de gemiddelde 

hartslag van 9,2 slagen per minuut in vergelijking met placebo. Het QT-interval werd gecorrigeerd voor de 

hartslag (QTc) door zowel de Bazett- als de Fridericia-methode. De QT . gebruikenc(Bazett) er was een gemiddelde 

toename van 8,1 msec bij met CLARINEX behandelde proefpersonen in vergelijking met placebo. QT gebruikenc

(Fridericia) was er een gemiddelde toename van 0,4 msec bij met CLARINEX behandelde proefpersonen in 

vergelijking met placebo. Er werden geen klinisch relevante bijwerkingen gemeld.

Overweeg in geval van overdosering standaardmaatregelen om niet-geabsorbeerd 

geneesmiddel te verwijderen. Symptomatische en ondersteunende behandeling wordt aanbevolen. 

Desloratadine en 3-hydroxydesloratadine worden niet geëlimineerd door hemodialyse.

Letaliteit trad op bij ratten bij orale doses van 250 mg/kg of meer (geschatte 

blootstellingen aan desloratadine en desloratadinemetabolieten waren ongeveer 120 

keer de AUC bij mensen bij de aanbevolen dagelijkse orale dosis). de orale mediaan
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dodelijke dosis bij muizen was 353 mg/kg (geschatte blootstelling aan desloratadine was 

ongeveer 290 maal de dagelijkse orale dosis voor mensen op een mg/m22basis). Er waren geen 

sterfgevallen bij orale doses tot 250 mg/kg bij apen (geschatte blootstelling aan desloratadine 

was ongeveer 810 maal de dagelijkse orale dosis voor de mens op een mg/m22

basis).

DOSERING EN ADMINISTRATIE:

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:de aanbevolen dosis CLARINEX-

tabletten of CLARINEX RediTabs-tabletten is één tablet van 5 mg eenmaal daags of de 

aanbevolen dosis CLARINEX-siroop is eenmaal daags 2 theelepels (5 mg in 10 ml).

Kinderen van 6 tot 11 jaar:De aanbevolen dosis CLARINEX-siroop is eenmaal 

daags 1 theelepel (2,5 mg in 5 ml) of de aanbevolen dosis CLARINEX RediTabs-

tabletten is één tablet van 2,5 mg eenmaal daags.

Kinderen van 12 maanden tot 5 jaar:De aanbevolen dosis CLARINEX Siroop is:1/2

theelepel (1,25 mg in 2,5 ml) eenmaal daags.

Kinderen van 6 tot 11 maanden oud:De aanbevolen dosis CLARINEX-siroop is eenmaal 

daags 2 ml (1,0 mg).

De bij de leeftijd passende dosis CLARINEX-siroop moet worden toegediend met een in 

de handel verkrijgbare maatdruppelaar of spuit die is gekalibreerd om 2 ml en 2, 5 ml 

(1/2 theelepel) af te geven.

Bij volwassen patiënten met een lever- of nierfunctiestoornis wordt op basis van 

farmacokinetische gegevens een startdosering van één tablet van 5 mg om de dag aanbevolen. 

Doseringsaanbevelingen voor kinderen met een lever- of nierfunctiestoornis kunnen niet worden gedaan 

vanwege een gebrek aan gegevens.

Administratie

(desloratadine) RediTabs Tabletten op de tong en laten desintegreren voordat

van CLARINEX RediTabs Tabletten: Plaats CLARINEX
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slikken. Desintegratie van de tablet vindt snel plaats. Met of zonder water toedienen. Neem de tablet 

onmiddellijk na het openen van de blisterverpakking in.

HOE GELEVERD: CLARINEX-tabletten:In reliëf gemaakte “C5”, lichtblauwe filmomhulde 

tabletten; die zijn verpakt in plastic flessen van hoge dichtheid polyethyleen van 100 (NDC 

0085-1264-01) en 500 (NDC 0085-1264-02). Ook verkrijgbaar, CLARINEX eenheidsverpakking 

van 30 tabletten (3 x 10; 10 blisters per kaart) (NDC 0085-1264-04); en eenheidsdosis-

ziekenhuisverpakking van 100 tabletten (10 x 10; 10 blisters per kaart) ( NDC 0085-1264-03).

Bescherm de eenheidsverpakking en de eenheidsdosis-ziekenhuisverpakking 

tegen overmatig vocht.

Bewaren bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15-30 ° C (59-86 ° F) [zie USP-

gecontroleerde kamertemperatuur]

Hitte gevoelig. Vermijd blootstelling bij of boven 30°C (86°F).

CLARINEX Siroop:

desloratadine in een 16 ounce Amber glazen fles (NDC 0085-1334-01) en een 4 ounce 

Amber glazen fles (NDC 0085-1334-02).

heldere oranje gekleurde vloeistof met 0,5 mg/1 ml

Opslaan bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15° -30°C

86°F) [zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur] Bescherm tegen licht.

(59°-

CLARINEX REDITABS (desloratadine oraal uiteenvallende tabletten)2,5 mg en 5 mg: 
Lichtrode, platte, ronde, gespikkelde tabletten met een “A” ingeslagen op één kant voor de 5 mg 
tabletten en een “K” ingeslagen op één kant voor de 2,5 mg tabletten. Eén tablet per holte in 
verwijderbare folie/folieblisterverpakkingen. Verpakkingen van 30 tabletten (met 5 x 6's) 5 mg - 
NDC 0085-1384-01 en 2,5 mg - NDC 0085-1408-01.
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Opslaan bij 25°C (77°F); excursies toegestaan   tot 15° -30°C (59°-86°F) [Zie 

USP-gecontroleerde kamertemperatuur].

Schering
Schering Corporation

Kenilworth, New Jersey 07033 VS

CLARINEX REDITABS merk desloratadine oraal desintegrerende tabletten worden 

vervaardigd voor Schering Corporation door CIMA LABS INC.®Eden Prairie, Minnesota
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